PELAAJASOPIMUS

1) OSAPUOLET
Pelaaja
Henkilötunnus
Osoite, puhelin ja s-posti

Seura ja joukkue
Yhteyshenkilö
Puhelin ja s-posti

Hyvinkää Ringette ry, edustusjoukkue

___________
2) SEURAN MÄÄRITELMÄ
Seuralla tarkoitetaan tässä sopimuksessa Suomen Ringetteliiton jäsenyhdistystä, jolle kilpailutoiminta
on siirretty yhdistyksen välisellä ja liittohallituksen hyväksymällä tavalla.
3) SOPIMUSKAUSI
Sopimus on määräaikainen. Se alkaa
ja päättyy
.
Sopimuskauden aikana sopimus voidaan purkaa seuran ja pelaajan keskinäisellä sopimuksella.
Kesken sopimuskauden sopimus voidaan purkaa, mikäli pelaaja siirtyy työhön tai opiskelemaan
kohtuuttoman kauas ringeten harjoittelupaikkakunnalta tai mikäli joukkueen toiminta muuttuu
oleellisesti valmennuksen, huollon ja joukkueenjohdon osalta kesken sopimuskauden.
Sopimuksen osapuolilla on etuoikeus yhteen optiovuoteen/kauteen sopimuksen umpeuduttua.
4) SOPIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tällä sopimuksella pelaaja sitoutuu pelaamaan ringetteä ja toteuttamaan lajiin läheisesti liittyviä
harjoitteita harjoituksissa Hyvinkää Ringeten edustusjoukkueessa seuran johdon sekä edustusjoukkueen
vastuuvalmentajan ja joukkueen johdon valvonnan alaisena kuin myös niissä seuran muissa
joukkueissa, joista osapuolet erikseen sopivat.
Kaudella 2011–2012 Hyvinkää Ringeten edustusjoukkue pelaa valtakunnallista naisten SM-sarjaa.
5) SEURAN VELVOLLISUUDET
5.1 Vakuutukset
Seuran/ joukkueen on huolehdittava, että pelaajan vakuutus on voimassa vähintään Suomen
Ringetteliiton määräämällä tavalla. Pelaajalla voi olla oma henkilökohtainen vakuutus tai seuran
osoittama vakuutus.
Pelaaja suostuu siihen, että seura antaa tiedot vakuutuksista liitolle.
Pelaaja vastaa viimekädessä vakuutuksen maksamisesta ja hän tekee tarvittaessa vahinkoilmoituksen.

5.2 Muut asiat
Seura ja edustusjoukkueen toimihenkilöt huolehtivat, että pelaajalla on hyvät mahdollisuudet harjoitella
ja pelata ringetteä edustusjoukkueessa. Seura/joukkue vastaa varusteiden hankinnasta ja huoltamisesta
yhdessä pelaajan kanssa sopimallaan tavalla. Joukkue huolehtii harjoitus- ja peliaikojen sekä joukkueen
muiden yhteisten tapahtumien informoimisesta Hyvinkää Ringeten kotisivujen, sähköpostin ja
puhelimen tekstiviestien välityksellä. Joukkue on velvollinen informoimaan joukkueen ja/tai pelaajan
taloudellisesta tilanteesta tarvittaessa.
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Sopimus varusteista:

6) PELAAJAN VELVOLLISUUDET
6.1 Varusteet
Seuran harjoituksissa, otteluissa ja muissa seuran edustustilaisuuksissa pelaajan on
käytettävä seuran hyväksymää asua ja pelivarusteita joukkueen- ja seuran johdon
antamien ohjeiden mukaan.
Pelaaja ei vastaa varusteiden normaalista kulumisesta tai niiden tuhoutumisesta
seuran toiminnassa.
Sopimuskauden päätyttyä pelaajan on luovutettava seuralle kuuluvat varusteet ja muu seuralle kuuluva
omaisuus, joiden palauttamisesta on kirjallisesti sovittu.
Pelaaja on etuoikeutettu lunastamaan yhdessä sovitulla korvauksella varusteet itselleen esim.
maalivahdin varusteet
6.2 Käyttäytyminen
Pelaajan on käyttäydyttävä niin, ettei hän menettelyllään tai epäurheilijamaisella käyttäytymisellään
aiheuta vahinkoa seuralleen, lajilleen tai urheilulle yleensä. Pelaaja sitoutuu noudattamaan
Ringetteliiton ja Suomen Antidopingtoimikunnan (jatkossa ADT) dopingmääräyksiä.
6.3 Pakottava este
Jos pelaaja on pakottavasta syystä estynyt osallistumaan seuran harjoituksiin tai
otteluihin, hänen on ilmoitettava este ja sen syy välittömästi joukkueen valmennusjohdolle.
Mikäli pelaaja on edellä mainitusta syystä estynyt osallistumaan seuran muuhun
tilaisuuteen, on vastaava ilmoitus tehtävä joukkueen johdolle.
6.4 Osallistuminen muuhun seuran/joukkueen toimintaan
Pelaaja on velvollinen osallistumaan seuran/joukkueen muuhun toimintaan seuraavasti:

7) LOUKKAANTUMINEN JA SAIRASTUMINEN
7.1 Ilmoitusvelvollisuus
Mikäli pelaaja loukkaantuu tai sairastuu sopimuskauden aikana, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi
joukkueen valmennusjohdolle.
7.2 Lääkkeiden yms. käyttö
Pelaaja sitoutuu lääkitsemään itseään vain lääkärin ohjeiden mukaan ja olemaan käyttämättä kiellettyjä
lääkeaineita.
Pelaaja tutustuu ADT:n internet-sivuilla olevaan informaatioon kielletyistä aineista. Pelaaja toimittaa
kopion erityisvapaustodistuksesta joukkueenjohtajalle, mikäli hänellä on erityiskorvattavin lääkkeisiin
lupa ADT:lta.
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7.3. Suorituksesta pidättäytyminen
Mikäli pelaaja loukkaantuu/sairastuu kauden aikana siten, että hän joutuu terveydellisistä syistä
olemaan kauemmin kuin kaksi (2) kuukautta pois joukkueen harjoituksista ja/tai peleistä, ei hän ole
velvollinen maksamaan joukkueen kausi-/pelaajamaksua tämän ajan ylittävältä ajalta. Maksuvelvoite
astuu voimaan kuitenkin uudestaan välittömästi pelaajan palattua joukkueen harjoitus- ja pelitoimintaan
mukaan.
8) MAINOSSOPIMUKSET
Sopimuskauden aikana pelaajan on noudatettava seuran/joukkueen tekemiä mainossopimuksia ja
käytettävä seuran johdon määräämiä varusteita pelatessaan seuran joukkueessa tai osallistuessaan
seuran muuhun toimintaan kuten edustamiseen ja PR-toimintaan.
Pelaajalla ei ole oikeutta poiketa tehdyistä mainossopimuksista, mutta hänellä on lupa hankkia
mainossopimuksia joukkueelle.
Jos pelaaja on tullut valituksi maajoukkueeseen, sovelletaan maajoukkuetoimintaan tämän sopimuksen
estämättä liiton ja sen yhteistyökumppaneiden sopimuksia sekä liiton ja pelaajan välisiä sopimuksia.
Seura/joukkue pyrkii edesauttamaan varainhankinnassa/mainostamisessa yhdessä sovitulla tavalla.
9) EDUSTUSTEHTÄVÄT
Maajoukkueeseen tai maajoukkuevalmennukseen valitulla pelaajalla on oikeus seuran
estämättä osallistua maajoukkuetehtäviin.
10) SOPIMUSRIKKOMUKSET
10.1 Purkaminen
Mikäli pelaaja tai seura olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä, toisella
sopijapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi. Toista
sopijaosapuolta on kuitenkin kuultava ennen sopimuksen purkamista.
Mikäli pelaajan havaitaan käyttäneen kiellettyjä lääkeaineita tai mikäli hänen on
todettu kieltäytyneen doping-testeistä, seuralla on oikeus purkaa sopimus
välittömästi.
Mikäli pelaaja jostain muusta kuin em. syihin vedoten haluaa purkaa sopimuksen kesken
sopimuskauden, joutuu hän maksamaan seuralle/joukkueelle 1.000,00 € suuruisen
sanktion/sakkomaksun.
Mikäli seura/joukkue jättää huolehtimatta valmennuksesta ja/tai joukkueen taloudellisten asioiden
hoitamisesta ajautuen vararikkoon, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään
välittömästi. Toista sopijaosapuolta on kuitenkin kuultava ennen sopimuksen purkamista.
Mikäli seura/joukkue jostain muusta kuin em. syihin vedoten haluaa purkaa sopimuksen kesken
sopimuskauden, joutuu tämä maksamaan pelaajalle 1.000,00 € suuruisen sanktion/sakkomaksun.

10.2 Suorituksesta pidättäytyminen
Mikäli seura ei täytä tässä sopimuksessa sovittuja velvollisuuksiaan, pelaaja voi pidättäytyä omasta
suorituksestaan, kunnes seura täyttää velvollisuutensa.
Mikäli pelaaja ei täytä tässä sopimuksessa sovittuja velvollisuuksiaan, seura voi pidättyä omista
velvoitteistaan, kunnes pelaaja täyttää velvollisuutensa.
11) MENETTELY RIITATAPAUKSISSA
Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Ringetteliiton määräämiä menettelyä käyttäen,
kuitenkin pyrkien sopimuksen pelaajan ja seuran/joukkueen välisillä neuvotteluilla ennen edellä
mainittua menettelyä.
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12) PELAAJAMAKSU/KAUSIMAKSU
Kausimaksu määräytyy edustusjoukkueessa joka kaudelle erikseen. Kaudelle 2011–2012
pelaajamaksu/kausimaksu on
euroa, enintään kuitenkin _________________euroa.
Maksua suoritetaan vähintään kuukausierinä joukkueen kanssa sovitulla tavalla joukkueen tilille.
Pelaaja sitoutuu viimekädessä maksamaan vakuutus- ja lisenssimaksut.

13) ALLEKIRJOITUS
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Sitoudumme noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.
Seuran edustaja toimittaa pelaajasopimuksesta kopion edustusjoukkueen joukkueenjohtajalle.

Paikka____________________________ Aika_______________________________

Seuran edustajan allekirjoitus

Pelaajan allekirjoitus
____

